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PÅ EN
IDYLLISK
DANSK Ø

Oplev Haderslev og nærområdet med
guide-selv-ture.

Du kommer forbi flotte huse, historiske 
steder og dejlig natur.
Undervejs vil der være mulighed for en pause, 
hvor du f.eks kan nyde lidt godt til maven.

Der er 5 guide-selv-ture, som du kan prøve 
med familien:
 
Guide-selv-tur på Årø
Guide-selv-tur i Årøsund
Guide-selv-tur i Haderslev
Guide-selv-tur i Vojens
Guide-selv-tur i Gram

Find turene på: www.visithaderslev.dk eller 
ved vores infopoints.

Du ønskes en god tur.

Rutedistance 7,6 km

GåturGåtur
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ÅRØ HAVN
Havnen i sig selv er en af de mindste havne i 

området, men der er en meget intim og hyggelig 

stemning i det lille havnemiljø. 

Fremfor alt er havnen et fredfyldt sted. Her går 

tingene ikke nødvendigvis så stærkt, og I har rig 

mulighed for at læne jer tilbage og få fornyet luft 

ned i lungerne. Samtidig er havnen værd at nævne, 

fordi den ligger i forlængelse af den lille stemnings-

fulde by med de smalle gader og de flotte slægts-

gårde. Aarø emmer af god, maritim stemning og 

fred og ro.

1

AARØS PERLE
I gåafstand fra færgen findes Aarøs Perle, som

tilbyder traditionelle skønne danske retter.

Aarøs Perle arrangerer turistkørsel på øen og 

har i sæsonen løbende årstids bestemte festlige 

arrangementer.

2

CAFE AARØGAARD
Hyggelig cafe med god stemning. Alt laves fra

bunden, og køkkenet har udviklet en række 

spændende delikatesser, som regnes for klassikere 

blandt caféens stamgæster.

3

BULLADEN
Bulladen er den sidste længe på Brummersgård. 

Den stammer fra 1650 og er en gave fra Haderslev 

Kommune. Inden den blev flyttet til Aarø stod den 

på en ejendom på Ribelandevej i Haderslev, og den 

har tidligere stået i Halk. Bulladen, som er en ren 

trækonstruktion, kendes helt tilbage fra omkring

år 1000. Om sommeren bruges den blandt andet

til fester og flere musikarrangementer på øen.

4

BRUMMERS GAARD
Brummers Gaard ligger midt i Årø by og stammer

helt tilbage fra 1800-tallet. Den stråtækte gård har 

fået sit navn efter den sidste ejer, Knud Brummer, 

som udover at være landmand også var amatør-

arkæolog.  Hans mange vandringer rundt på Årø 

har resulteret i en stor samling af sten med spor fra 

øboernes virke i oldtiden. En del af denne spændende 

historiske samling kan du opleve på Brummers Gaard. 

I caféen på Brummers Gaard kan du nyde en kop

kaffe, frokost eller aftensmad og du kan desuden 

købe forskellige sønderjyske specialiteter samt 

ø-produkter fra andre danske øer.

5

NATURLEGEPLADS
På Årø finder du også en dejlig naturlejeplads, hvor 

børnene kan slå sig løs, og i kan nyde medbragt mad 

eller lave mad på en af grillpladserne.

Bemærk at i selv skal medbringe grillkul. 

6

PARKGOLF
Nyd naturen med et spil parkgolf – en 9-huls bane, 

som er en blanding mellem almindelig golf og 

minigolf, hvor man bruger samme kølle til alle slag. 

Årø Parkgolf ligger idyllisk i den smukke natur tæt 

ved vingården. Det tager ca. 30-40 minutter at gå 

en runde og det koster 50kr for voksne og 25kr for 

børn under 15 år.  

7

ÅRØ VINGÅRD
På Årø kan du opleve dansk produktion af rødvin, 

hvidvin, rosévin, mousserende vin samt likører. Årø 

Vingård blev etableret i 2004, og i 2007 kunne man 

for første gang høste druer. I 2015 blev vingården 

hyldet for at have produceret “Danmarks Bedste 

Rødvin”.  Vingården tilbyder vinsmagning, og du 

kan også gå en tur i vinmarkerne og opleve

hvordan der arbejdes med vinplanterne.

8

FUGLERESERVATET ÅRØ KALV
Årø Kalv er et 30 ha. stort fuglereservat, hvor du 

kan opleve rigt dyre- og planteliv. Reservatet består 

af krumodder, som stadig er i forandring, og du kan 

blandt andet opleve ynglende vadefugle og

galloway-kvæg. Reservatet er lukket for adgang

fra 1. marts til 15. juli, men herudover er der rig 

mulighed for at gå en spændende tur på Årø Kalv.

9

ÅRØ FISKERØGERI
Man kan købe røgede fiskeprodukter hos Aarø 

Fiskerøgeri, Det er især røgede ørreder, laksesider, 

sild og ål, men der laves også special produkter 

som ørredsalat m.v. Desuden kan man her købe

forskellige gedeprodukter fra Gedegaarden i

Agerskov samt fersk frosset laks, ørred og ål.

10

ÅRØ CAMPING
Aarø Camping er en hyggelig campingplads med 

såvel campingvogne som hytter. Der er masser

af aktiviteter og musikfestival.

Der er en fantastisk legeplads med hoppeborg, 

legetårn, trampolin, køretøjer og meget andet.

I caféen serveres hjemmelavede kager og pizza 

og i det lille supermarked kan du købe friskbagte 

rundstykker og brød hver dag.

11

ÅRØ BRYG
Aarøs mikrobryggeri – øl der i overvejende grad 

indeholder gaver fra øens natur. Den lokale øl kan 

nydes med tapas anretning i bryggeriet café.

12

KONGSGÅRDEN
Kongsgården har fået sit royale navn efter at 

Kong Christian X og dronning Alexandrine besøgte 

gården i 1921. før besøget hed den Aarøgaard, 

men kaldes nu Kongsgården. Ifølge overleveringen 

skyldtes besøget af Kong Christian X sejlede forbi 

Aarø på vej hjem fra en genforeningsceremoni 

i Sønderjylland i 1920 og bemærkede at der var 

masser af flag på øen. Han skulle ved den lejlighed 

have sagt, at han et år efter ville besøge øen.

Under det besøg blev vejen lagt forbi Aarøgaard, 

der herefter blev kaldt kongsgården. Gården er 

opført i 1860 og var slægtsgård indtil 1930’erne, 

hvor den blev overtaget af staten.

Efter Genforeningen i 1920 blev der plantet en 

rødbøg i haven, som stadig står der.

13

JULEKIRKEN
Julekirken Aarøs kirke blev indviet i julen 1906 

og fik navnet ”Julekirken”. Før den tid foregik 

alle kirkelige handlinger i skolen, og de døde 

blev begravet i Øsby på fastlandet. Det kunne 

være en barsk tur over sundet i åben båd med 

en kiste. Kvinderne tog afsked ved Kongensbro, 

og fra Aarøsund måtte mændene gå de 5 km 

til Øsby.

Julekirken blev bygget på et areal skænket af 

øens matador på den tid, Christian Martensen, 

for hvem der er opstillet en mindesten på

kirkegården. I forbindelse med kirkens

restaurering i 1970 blev alterbordet og foden til 

døbefonten fremstillet af et morbærtræ, der har 

vokset på øen. I Første Verdenskrig deltog

omkring 50 mænd fra Aarø. Inde i kirken 

hænger en mindetavle over øens faldne i denne 

krig, og på kirkegården står en mindesten over 

6 tyske soldater, som druknede den 16. januar 

1916, da de forsøgte at komme over Aarø Sund 

i hårdt vejr.

14
LINDBLAD WOOD SHOP AARØ
Besøg butikken med håndlavede træprodukter. 

Træet er ikke tvangstørret og i vid udstrækning 

bruges der genbrugstræ. Noget af træet der 

bruges, kommer fra Årø. Produkterne er håndla-

vede og der vil ikke være 2 ting der er helt ens. 

Der kan være revner og vridninger i træet, men 

det er blot en fantastisk charme ved det levende 

materiale som træ er.
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